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: بگـویم سازان ایرانمان و کارکنان محترم سازمان سنجش     به شما داوطلبان و آینده     خسته نباشیدي     باید چیزقبل از هر    
  !واقعاً خسته نباشید

  

  نگاه کلی* 
  

توزیـع  .  طـرح شـده بودنـد   شـناتر آتر و   نسبتاً راحت ) 90و خصوصاً سال    (هاي قبل     سؤاالت امسال نسبت به سؤاالت سال       
تر از سـؤاالت سـخت    تعداد سؤاالت آسان خیلی بیش. دانشگاهی تقریباً یکنواخت بود هاي سال دوم، سوم و پیش     سؤاالت در کتاب  

فقط دو الی سه سؤال کمی دشـوار دیـده   . توان گفت در این آزمون سؤال دشوار اصالً وجود نداشت           طوري که به جرأت می      به. بود
و البته با غلبه بر استرس ناشی از (راحتی   به باال بهنظرم یک داوطلب متوسط به. شد و مابقی سؤاالت یا آسان بودند و یا متوسط می

شـدگان امـسال خیلـی      میانگین درصد پذیرفتـه  من،ي به عقیده.  و حتی باالتر دست پیدا کند50توانست به درصد      می) جو کنکور 
  . بودشدگان سال قبل خواهد رصد پذیرفتهباالتر از میانگین د

  
  )آسان( :101سؤال 

  . ي درست را حدس زد توان گزینه راحتی می ي دوم یا حتی با عددگذاري به با اعمال شرط تواماً همواره منفی بودن عبارت درجه
  

   )آسان( :102سؤال 
tanتر کرده تا  کافی است با استفاده از روابط مثلثاتی موجود عبارت را ساده θ یا cot θ) ساخته شود)دیگرند که عکس یک  .  

  

   )آسان( :103سؤال 
  .ي لگاریتم قابل حل است طبق معمول سؤال بسیار راحتی از مبحث لگاریتم است که با استفاده از قوانین اولیه

  

  ) متوسط( :104سؤال 
ها  شود تنها یک حالت براي انتخاب نزولی آن شده ساخته می   دادهبراي حل کافی است دقت کنید که از هر سه عددي که با ارقام               

  . وجود دارد
  

  ) متوسط( :105سؤال 
 کـافی اسـت خبـر از تـساوي     ، پاسـخ یافتن بـه  ستد براي ،است شده طرحهاي کتاب حسابان      در این سؤال تقریباً زیبا که از تمرین       

( )+ = +
21 2 3 2   . ستند را در یکدیگر ضرب کنیمهایی که اتحاد مزدوج ه  داشته و طرفین عبارت2

  

   )بسیار آسان( :106سؤال 
  .اندازد ي سرکالس می هاي ساده آدم را یاد تمرین! موی بگهدانم چ باور کنید نمی

  

   )متوسط( :107سؤال 
 هـاي   پاسخ کافی است در صورت کسر ابتدا از اتحاد مزدوج و سپس از فرمولسیدن بهراین سؤال جالبی از مثلثات است که براي   

sinدرنهایت استفاده از بسط . تبدیل جمع و تفاضل به ضرب استفاده کنیم α2ساز خواهد بود  چاره .  
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   )متوسط اما کمی گنگ( :108سؤال 
پاسـخ صـحیح    سیدن بـه رکشد البته براي  ایم که اطالعات علمی شما را در رابطه با قضایاي پیوستگی به چالش می       با سؤالی مواجه  

  . گشا خواهد بود هاي نقض نیز راه این سؤال استفاده از مثال
  

   )آسان( :109سؤال 
ي  بودن معادله ي مضاعف براي حل این سؤال نسبتاً تکراري کافی است بدانیم شرط مماس شدن دو منحنی بر یکدیگر داراي ریشه

  . ي دوم نیز هست درجهي  ي مضاعف براي معادله چنین یادآور شرط وجود ریشه هم. ها است تالقی آن
  

   )آسان( :110سؤال 
fحل این سؤال تکراري نیاز به این نکته دارد که بدانید تابع براکتی            (x) [g(x)]=ازاي   بهx   هـایی کـهg(x)   عـددي صـحیح 

   !بودبراي دریافت پاسخ صحیح استفاده از عددگذاري خالی از لطف نخواهد. اهد بودناپذیر خو شود معموالً ناپیوسته و لذا مشتق می
  

  ) متوسط( :111سؤال 

cos(sinي مثلثاتی    ي درست توجه به رابطه      گزینه یافتن به   ستدبراي  ! باز هم سؤال زیبایی از مثلثات      x) x−
= −

1  الزامـی  21
  . پذیر است یابی نمودارهاي موجود امکان البته حل این سؤال نیز با عددگذاري و نقطه. است

  

  ) متوسط( :112سؤال 
البته بدانید که حل این .  زیبایی این سؤال را دو چندان کرده است ،ترکیبی از مفاهیم قدر مطلق، براکت و مثلثات       ! چه سؤال قشنگی  

  . پذیر است سؤال با عددگذاري نیز امکان
  

   )آسان( :113سؤال 
گرایـی دنبالـه را اعمـال     فقط کافی است شرط هـم . ي خاصی را در خود ندارد ایم که نکته    جهاها مو   اي از دنباله    جا با سؤال ساده     این

  .  را بیابیمnجا حداقل   و از آنnکرده و حدود 
  

   )متوسط( :114سؤال 
شـده و   ي داده  براي حل کافی است با نوشتن جمالت متوالی دنبالـه ؛ها و سري هندسی است ایم که ترکیبی از دنباله با سؤالی مواجه  

  . مرتب کردن آن پی به این موضوع ببرید
  

   )آسان( :115سؤال 
ي  ي دامنـه  البته بـازه . شده ي داده مت آن در بازهي دوم و تعیین عال سؤالی از تابع درجه! ماش خوش به حال  ! واقعاً چه سؤال راحتی   

  .  به سؤال زیبایی خاصی بخشیده استشده  مطرح به صورت یک نامعادله کهتابع
  

   )متوسط( :116سؤال 
ز  ایدغافلو شما ي رول ببرد   در قضیهCخواهد توجه شما را به سمت عدد  ي کنکور ما می     طراح زیرك قصه  ! اي  چه سؤال زیرکانه  

یعنـی بایـد پیوسـتگی و    . باشـد  شـده مـی   اي داده ي رول و اعمـال آن بـراي تـابع دو ضـابطه     که منظورش شرایط وجود قـضیه       این
که یکـی  (شده  ي داده ازاي نقاط ابتدایی و انتهایی بازه ابري مقدار تابع بهبرالبته . ي مرزي بررسی کنیم پذیري تابع را در نقطه    مشتق

  .نیز براي رسیدن به جواب ضروري است) ي رول است  قضیهاز شرایط وجود
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   )آسان( :117سؤال 
gofگیري از تابع مرکب  با یک سؤال کامالً معمولی از مشتق (x) g(f (x))=ایم اجه مو .  

  

   )متوسط( :118سؤال 
gofي برد تابع مرکبِ  باز هم سؤالی از تابع و اکنون محاسبه    (x) استفاده از نابرابري براکتی [x] x− < − ≤1 که منظـور    و این0

  .کردصحیح هدایت خواهدا به سمت پاسخ  ما ر،ي برد آن باشد نیمم یک تابع می تواند بازه از ماکزیمم و می
  

   )متوسط( :119سؤال 
روند  ،مشتقتابع ي  بودن ضابطه البته به دلیل طوالنی . هاي تابع   بار کاربرد آن در یافتن اکسترمم       گیري و این    باز هم سؤالی از مشتق    

  . شود تر می طوالنیکمی حل سؤال 
  

   )متوسط( :120سؤال 
جـا بـه دلیـل دشـوار بـودن       در این) یعنی تعیین جهت تقعر منحنی( مشتق دوم تابع بار تعیین عالمت باز هم سؤالی از مشتق و این     

′′yي    معادله  متوجـه عالمـت آن در   ′′yي  توانید با عددگذاري در ضـابطه   می،شده ي داده ي دقیق آن در بازه  و تعیین ریشه   0=
عد ریشه ي  قبل و بy′′   .  شوید0=

  

   )آسان( :121سؤال 

0ایم که حالت ابهامش از نوع  با حدي مواجه! واقعاً این سؤال آسان است  
ي هوپیتال جواب هویدا  بار استفاده از قاعده  بوده و با یک0

  . شود می
  

   )دشوار کمی( :122سؤال 
شـدن   و مماسکرده  ها تالقیyاي روي محور  که نمودار خود تابع را در نقطه) ∞یعنی حد تابع در     (فقی  مجانب ا با سؤال زیبایی از     

هـاي سراسـري و آزمایـشی      سؤال نیز بارها در آزمونوعناین  . ایم  مواجه) ي مضاعف   یعنی وجود ریشه  (نمودار تابع بر محور طول      
  . است شده دیده

  

   )متوسط( :123سؤال 
 آشـنا باشـید    مربوطهاگر با قوانین. گیري از انتگرال است   و مشتق )  مماس ي خط   نوشتن معادله (مبحث این سؤال از کاربرد مشتق       

   !حل آن کار بس راحتی است
  

   )دشوار کمی( :124سؤال 
بـه  تر کرده و سپس   کافی است صورت سؤال را کمی سادهجا در این. نیز دیدیم  باشد  شده   طرح مستقیماً از انتگرال  را  باالخره سؤالی   

  . بودودن تابع نیز خالی از لطف نخواهدگیري توجه به زوج یا فردب ي متقارن انتگرال البته با توجه به بازه. نماییماقدام آن حل 
  
  

  !تر براي ایران و ایرانی به امید فردایی بهتر و با منطق
  

  خانلو. م.الف 


